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Október 6. 
Arad aaomoru gyásznapja a legelső nem-

zeti ünnepünk, melyet felaaabadult  hazánkban 
ünnepelünk. A legelső magyar Qnnep, aa elmúlt 
22 év óta, amikor nemoBak Bzivben, de külső-
ségekben is megmutathatjuk, hogy ezen a napon 
ünnepelünk. A hely, akol ai tizenhárom aradi 
vértanú bitófája  állott, még idegen föld.  A 
szabadság saent vértanúinak szobra még nem 
díszíti Arad főterét.  Da a mi aaivüakben már 
itt van a felszabadulás  uj éraése s reményt 
keltő sugarak jelzik a további felsaabaduláat 
ia, többi magyar testvéreinknek a nagy magyar 
családba való viaaaatéréBét is. Az aradi tizen 
három halottnak aaomoru, de minden honfi-
szivet büszkeséggel eltöltő és minden ellenfelet 
megbecaüléare inditó hősi öntudata példaadáBul 
és tanulaágul szolgálhat aa utókornak, hogy 
az önkény Bohasem örökké tartó. 

A magyar szabadság véres küzdelmeiben 
1849 október 6 caak egy állomáa. Egy távoli 
fáklyafény,  mely aa elmúlt 22 éven át BB&-
munkra ÍB hirdette, hogy a nemzeti Öntudat, 
a nemzeti szabadságért vállalt hősi önfeláldo-
zás diadalra viaai azt a szent eszmét, melyen 
semmiféle  elnyomás örökre úrrá lenni nem lud. 
íme, nálunk ia beteljeaedett. Tudatosan, néma 
türelemmel v&rtuk s a felszabadulás  most el-
érkezett boldog napjaiban áldozzunk kegyelet-
tel október 6-án a mi tanítóinknak, a 48 bb 
szabadaághare tizenhárom aradi vértanujának. 

ÁSVÁNYVIZEK-GYÓGYVIZEK 
ÉDESKUTY-nál 

Budapest, T7\, Erzsébet-tói 5. 

Grtíf  Teleki Fái misztereluöt Mária lábainál. 
Csodálatos eseményekkel szolgálnak a mai 

történelmi idók 1 Majdnem minden napnak meg-
van a maga felemelő,  sajátságos történése, 
mely bátorítólag, vigasBtalólag hat a meghur-
colt székely népre. Mult vaiárnap előkelő 
vendége volt a osiksomlyói kegytemplomnak: 
MagyarorBzág miniszterelnöke kereste fel  a 
„Székelyek Menedékét", .Magyarok Nagy-
aasaonyá'-t. 

A templom küaiöbén P. SJŐCS Dénes háa-
főnök  fogadta  és vezette a templomon át aor-
falat  alkotó hivő tömeg köaött a kegyazoborhoz. 

Gróf  Teleki minisatarelnök mélyen meg-
hatott lélekkel, látható áhítatba merülten szem-
lélte a messze földön  hirea szobrot. Imádaágoa 
lélekkel érintette meg Szűz Mária lábát, majd 
kíséretével kivonult a templomból, aa ismétel-
ten sorfalat  alkotó hivó Bereg néma, de annál 
beaaédeaebb tisztelet nyilvánítása éa ünneplése 
mellett. 

A templom ajtóban elragadtatásának adott 
kifejeaéat. 

— Csodálatos meghatódottság vesz erőt 
— mondotta többek között — aa emberen. 
Lehetetlen nem éreani aat aa erősítő lélek 
kiBugárzáBt, mely ebből a szép szoborból árad 
a Bzemléló felé.  Moat már megértem aat, hogy 
a aaékely nép honnan merit erőt öntudatos 
magatartása megőrzésére, vallásos éa hazafias 
és faji  egységére. Sokat hallottam a népszerű 
ferences  atyákról, akikről tudom, igen nagy 
részük volt a népi egység ós öntudat élőké 
szitésében, egészen a mai felszabadító  időkig. 

Azután a miniszterelnök gépkocsiba saállt 
és Baéke'yudvarhely felé  vette útját. (a. i ) 

Vázlatok Osikmegye műszaki vonat-
kozása időszerű kérdéseiről. 
Irtai íohmidt Jóaaef,  oki. ép'téeamérnök. 

Úthálózat. 
Calkmegye jelenlegi állami- éB megyei utrendaaere 

a megye ösaBterületéhes viszonyítva aránytalanul klcal. 
Bit a körülményt BajátaégOB földrajzi  tényezők magya-
ráaaák: Aa O t és MiroB mentén elterülő fenalkon  a 
falvak  asufoitan  Borakoznak, mig a többi hegyeB vidé-
kein csak szűkebb völgyek fogadtak  be állattenyéaató 
települést. 

Aa utrendaaer főtengelyét  képező éz az O.t és 
Uaroa folyásét  követő állami ut modarn köalekedéa-
technlkai Bsempontból nem felel  meg a követelmények-
nek, mert: 

Aaon bonyolódik le a községek egymás közötti 
forgalma,  a faaaállitás,  ciordafelhajtás,  terménybehor 
dós éa aa autóbuBa forgalom.  Átmenő autóforgalom 
megfelelő  Bebeaaégklfejtéaének  akadálya eaenklvül a 
falvak  köaöttl merész kanyarulatok, saemélyes irány-
váltosások, az aránglag aaük úttest és a vasúti sorompók. 

Célszerű volna egyeB Baakaazokban a falvak  kike-
rülése. Igy északról délre haladva SaantdomokoB ÓB 
Csltsaereda, valamint CnUBatrada ÓB Tusnád köaött, 
AB igy tehermentesített útvonal alkalmassá válna — 
természetesen megfelelő  útburkolattal ellátva BB orsaá-
goa autóuthálóaatba való bekapcsolásra. A meglévő 
uthálóaat már a aaját nyomvonalán ia tökéleteaitéare 
BBOrul. Kanyarulatok ÓB meredek oldalak nlnkaenek 
el áva korlátokkal ta kerékvetőkkel. Sík helyen széle 
aitenl kellene BB uttestet. NIDCB mego dva a hófúvások 
elleni vldekeaés kérdésé sem, már p-dii ez itt évről 
évre komoly forgalmi  aksdályokat Bzokot okozni. Hiá-
nyos aa ntaaegélyek fáBitása  és élóaövénnyel való be-
Oltetése. 

Aa uthálóaat további klfejleaztését  forgalmi,  fürdő 
fejlesatéal  — tehát gasdaságl, tratratégiai éa nemaetpoll-
tlkal Baempontok követelik. 

Megépítésre váró utvonahk a következők: 
1 Uj nyomjelaéaael. Tjlvsjoitető-H.r.íltffardó 

8 km. 
2 Saentlmre köaaég—Baentlmrel bUdibfürdó  9 km. 
II. Rigl FZ"kárnyomon: 
1. Dltró—Biraaékfdrdí  a Közrezen át 18 km. (Bz 

BB u'.vonal blatoaltaná, hogy a fürdő  éle'mlaaer aauk-
aégletett aaékely községek lágeák el.) 

2. Tölgyes Blkáa-Domuk Gylm-»sköséplok 50 km. 
3 Calkssentmárton—Uzvöigye 28 km. 
4. Cilkssentdomokoa - Balánbánya • Qyergyósaent-

mlklÓB 25 km. 
Vasútépítés. 

Általános örömet keltett a mtgyar kormánynak 
azon elhatározása, hogy megvalósítja a rAgi tervet: 
Csíkszereda éa Székelyudvarhely vasntl össB'köttetését 
B vonal Jelentőségét a bécal döntéa emelte országos 
fontosságúvá,  azonban klépltéze Cilksaereda fejlődésé-
bea ls nagy mértékben hosaájárul. A vároa vasntl góc-
pont leaz, ha majd Madéfalva  á'lomásának személyfor-
galmi berandeaését átköltcztetlk. 

Légi aaemély forgalom. 
Ha BB előbb említett vasútvonal megvalósul, C lk-

Bsereda a ssékelyföldl  klavárosok földrajsi  Buly pontjába 
esik. Központi fekvése  alkalmaaBá tenné arra, hogy i 
Baemélyssállltó repülőforgslom  Baékelyfóldl  végállomá 
aát képeaae, 

Repülőtér ÉB repülőállomáa elhe'yeaéaére a vároa 
köaelében megfelelő  terep klnMkoslk. 

Falufejleaztóa. 
A cslkl BBékely-falvak  román Impérium alatti fej 

lődéae a tervaierütlanség éa aa elnemaetlenltéa képét 
tárja elénk. Aa es Idő alatt épült és BB elrománoaltáat 
célzó középületek stílusa saembetünően kiütközik i 
aaékely néplélek épltéBaetl megnyilvánulásaiban klfe|e 
aett faluképből. 

Máareaat a faépltkesésről  téglaépltkéaéare való 
fokoBatOB  á térés köaben a régi hagyományok saerke-
aeten alapuló fzerves  kapcsolata megaaUnt éa BB uj 
.stllnB" roBSB városi példák utánaáaában vagy Idegen 
pallér-Ülésben épült „módoB* házakban Jut kifeji  zéBre 

Kiment divatból a látható faaaerkeaetek  faragása, 
valamint a aaókely-kapuk kulluBaa la, 

A néprajallag oly gaadag örökség vessélyben van 
A veaető körök figyelmét  elkerülte ea a kérdéa pedig 
felsőbb  Irányításra van seükaég, amig a népt öntudat 
a népmüvéaaetekben is lamét erőre kap és maga találja 
meg a fejlődés  ntját a régi hagyományok folytonoa-
aágában. 

Az Idegen turista la néprajzi sajátságokat kerea, 
moít eléje táruló faluiép  azonban tele van rikító, 

hangulatrontó foltokkal. 
1. Módot kell találni arra, hogy a román nemzeti 

atiluBban épült középületek homlokaatl képét átalakltzák. 
2. Az építkezési engedélyek kiadásánál Baakembe-

rek által tervezett ház-tipusokkal kellene a kellő irá-
nyítást megadni. 

3. Hatóságilag kellene eőlrnl aa egéaaaégeaebb 
.előkertes* beépítési módot. 

4 Uj épltkeaésl engedély kiadásának feltétele 
lehetne a telekből való járdateat kiezakitása ia. Kavl-
caoB-homok járdák kiképzése a azékely falvakban  már 
a .kertek' bevételével is aokhelyen megoldható. A cl-
vlUzálódáa e lépését már ldősaerü lenne megtenni. Eat 
jelentené a deszkakerítésről a léckerítésre való áttérés is. 

6. A székelyek famlntázásl  készségének újra ér-
vényre kell juttatnia aa építkezéseknél. A Bsékely-ka-
put lamét népszarttvé kell tenni, ha legyszerültett for-
mában la. 

6 Az utak, terek ÓB előkertek fásítását  tervsze-
rűen, aa összhatás szempontjából kell végezni. 

7. Uj középületek tervel késsüljenek uj Baékely 
Bti'usban, az éghajlati viszonyok flzyelembe  vételével, 
valamint BB itt található nyersanyagok felhasználásával; 
megjelenésükben a modern gondolatokat töltsék meg a 
rígl hagyományok érzéavllégával, hogy a környezetbe 
harmonlkuaan bellleBBkedve a falukép  összhangját ne 
zavarták 

Templomok, Iskolák, kulturházak (melyeknek sze-
repe és alaprajza a meglevő csiki példák alapján rovt-
aiéra szorul) egészségházak, iskola- éa népfürdők  léte-
altéaében minden község többé-kevésbé elmaradt. 

8. Főtér kialakítása ÓB rendezése alkalmával emlék-
művek, a község neves Baüllöttnlnek szobrai felállítá-
sára la kell gondolni. 

9. A vlrágtu'tusz BZ ablakokban, tornácokon éa 
előkertekben jusson érvényre. 

A fölsorolt  Irányelvek népszerűsítését a c*lki pip-
sá{, tanítók éa a községi hatóságot csak eryütte3 mun-
kával tudnák elírni. (Folyt, köv.i 

M e s s e s i e®a4@if t t®l . 
Az emberben valós&ggsl kavarognak a gondolatok. 

Nem tudja melyiket tegye papírra. Bizonyos rendszer kellene, 
amely összetogja az elmúlt 22 esztendő tapasztalatait és 
okosan beállítja az épitő magyar munka szolgálatába. Mert, 
amilyen gazdag volt megpróbáltatásokban az elmúlt két év-
tized, éppen olyan tanulságoa részei is akaduak annak a 
múltnak, amelpeket bün volna elfelejteni. 

Emlékezzünk tehát. Amikor UU8 végén reánk azakadt 
kilátástalan magyar éjszaka, akkor ugy éreztük, hogy az 

előttünk álló kegyetlen sorsot csak akkor vészelhetjük ke-
resztül, ha minden magyar szeretettel, testvéri melegséggel 
kézen fogja  egyik a másikát. Es kézentogtuk. Nem volt 
akkor semmi egyebünk, miut az az egymást bátorító becsü-
letes egymásra találás. Ne legyünk soha hűtlenek ehez a 
gondolathoz, amely végeredményben egyetlen támpont volt 

nagy magunkra maradottságunkban. — Ne felejtsük  el 
ezeket az időket, amelyek olyan tragikusan összetereltek 
bennünket, közös célt adtak életünknek éa a testvéri érzés 
közelségébe hoztak mindent ami magyar. 

Maradjunk okoaak. AZ öröm mai nagy napjai ne vegyék 
el senkinek az eszét. Ne rugjuk fel  egyik percől a másikra 
az elmúlt keserves 22 esztendőnek saját bőrünkön elcsattant 
tanulságait, Próbáljuk a szenvedések iskolájában szerzett 
bölcsességeket átmenteni a magyar jövő számára. Igyekez-
zünk együtt maradni a jólétben, a szabadság napjaiban ia. 
Ne szedjük elő az elavult magyar lomtári kellékeket. Meg-
különböztetés nélkül, becsüljük meg szeressük, támogassuk 
egymást azzal a testvéri érzéssel, amelyet a nagy magyar 
éjazaka 1918-ban kiváltott a kisebbségi aorara jntott magyar 
szivekben. 

* * * 

Az öröm napjaiba aok szomorúság ie vegyül. Beosü-
letesen meg kell mondjuk. Hozzátartozik a valósághoz. Ez 
pedig nemcaak ünnepből áll. Hétköznapokból is. A munka-
napok oaendea szemlélője sok furcsaságot  lát. Ilyen iurosa-
aág a túlságosan megszaporodott úgynevezett nagy magya-
rok azáma. Mert kiaebbaégi életünk elmúlt 22 esztendeje 
alatt kevéa volt az ilyenből. Az ember jóformán  a két ke-
zén el tudja azámolni, hogy kik voltak itt, akik a magyar 
munkát vállalták, csinálták, tettben vagy iráaban. Annál 
több volt a meghúzódott, ártalmas an caendea, magyarok azáma. 

Éa szomorú, kogy rejtekeikből moat egyezerre törnek 
fel  a közéletünk egéaz vonalán ezek az iameretlenaégben 
meglapult nagyaágok. Felháborító módon bekönyökölnek az 
uj magyar életindulás asztalára. Munkájukat azzal kezdik, 
hogy áttüréazelik, denuociálják mindazokat, akik ezen a 
területen a román megazálláa ideje alatt dolgozni, vállalni 
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merészeltek. Meg kell tudnia azoknak, akiket illat, hogy aa 
ilyen ártalma* férgeket  nam szabad oda engedni, ahol a 
magyar jövőt lelelőeaéggel építik. 

* * 
• 

A kisebbeégi élet kitermelt egy önállóságok A támo-
gatás nélkül maradt magyar élni akarás aok tekintetben nj 
ntakat talált. A föld,  az ipar, a kereskedelem áttörte aa 
ezer évea korlátokat éa a kényszer éveiben agyra eredmé-
nyesebben kínálta tel tüggetlenaéget, azabadaágot nynjti 
előnyeit a bajba jntott magyarok számára, A szabad pályák, 
a földhöz  valé viaszatáréa divat lett köaöttttnk, amely aok 
egéazaégea lendületet vitt azokba a küzdelmekbe, amikor 
egyik napról a másikra kellett átnyergeljünk a gyakorlati 
mnnkára. 

A közelmúlt tapasztalatai bizonyítják, hogy a hatalom 
rosszindulatú, .nemzeti létüket fenyegető  gánosai| között 
ösztönösen megtaláltuk a magyar élet legbiztosabb munka-
területeit, az iparnak, a kereskedelemnek gyakorlati pályáin. 
Egyik elönya a azomorn megpróbáltatáa idejének. 

Megtanított hinni zaját magnókban éa aok olyan érté-
künket tárta lel, amely a hatalomnak kényelme éa gondos-
kodása között nem sikerült volna. Gondoljnnk mindig arra, 
hogy a minden utálatunkat kiérdemlő román államépités azért 
volt halálraitélve már első perotől kezdve, mert mindenki 
elhagyta a helyét A hegyek beosületes népe ia lejött, hogy 
„államot építsen". .Prefektus"  lett mindenkiből és aa öröm 
nagy mámorában feladták  azokat a munka helyeket, amelyek 
egy nemzetnek gyökerét képezik. 

Az elmúlt 22 eaztendő alatt klaaszikus iskoláját mu-
tatták be nekünk ezen a földön,  hogy mit nem azabad oai-
nálnia egy népnek. Tamiljuk meg belőle okoaan, hogy na 
ezaladjunk mértéktelen módon az álláaok ntán, ne azon jár-
taasuk az eazünket, hogy a hatalom árnyékába hnzódva 
kimeritaük annak nagy erőfeazitéaeit  Maradjunk a helyün-
kön, az elmúlt időknek minden életrevalóságát, produktív 
lendületét állitauk az épitéa szolgálatába. 

Fontos közlés az exporttal és importtal 
foglalkozó  kereskedők részére. 

A M. kir. Külkereskedelmi Hivatal közli a Csikvár-
megyel importtal foglalkozó  cégekkel, hogy behozatali enge-
dély iránti kérelmüket a hivatal oaikazeredai kirendeltségé-
nél (Csikszereda, Vármegyeháza Gazdasági Felügyelőség) 
nyújtják be. — Ugyanott szerezhetik be az engedélykérelem-
hez azükaégea Űrlapokat ia. 

* * 
* 

A M. kir. Eülkareakedelmi Hivatal felhivja  az érdekel-
teket, hogy az anyaorazághoz történő viaazatéréa időpontja 
előtt létrejött éa még érvényben levő árnvétel éa árueladási 
kötéseiket, sürgősen jelentsék be a M. kir. Eülkareakedelmi 
Hivatal megyeszékhelyi kirendeltaégénél (Caikazerada, Vár-
megyeháza, Gazdaaági telügyelőaég.) 

Csak azok a kötéaek jelentendők be, amelyek ma kül-
földi  kötéseknek tekintendők, tehát amelyek a visszatért 
terület éa Románia, illetve visszatért terUlet éa más külföldi 
ország vállalatai, oégei atb. közötti ügyletekre vonatkoznak. 

A bejelentésnél a következő adatok közlendők: 
Eülön az import éa Külön az export forgalomban  aa 

eredeti kötlevél becsatolása mellett: 
1. A bejelentő cég neve éa lakhelye. 
2. Külföldi  eladó, illetve vevő neve éa lakhelye. 
B. Az áru megnevezése éa magyar vámtarifa  azáma 

( amennyiben a magyar vámtarifa  szám nem izmeretea, agy a 
külföldi  vámtarifa  szám adandó meg.) 

4. Az áru mennyiaége áa értéke kdlfóldi  valutában. 
Kötelező továbbá, hogy a kötéaael kapcsolatban tör-

tént-e már fizetés  éa milyen mértékben, az ára útban van-e, 
vagy még nem történt meg az árn elindítása. 

Amennyiben a kötés olyan terméazetü, hogy a mag-
rendelőnek van érvényea román behozatali engedélye, ngy ez 
ia feltüntetendő. 

Csikmenaság ünnepre készül 
öai hagyományainkat éa viseletünket legjobban őrző 

községünk: Csikmenaság népe ünnepre kéazül. A kemény 
arcélű katonanép leszármazottjai az örök azékely katonának 
emlékművet állítottak. Állítjuk: Erdély területén ehez ha-
sonló hősi emlézmü még ninoa. Nagy Imre festőművész  ta-
nácsára egy évvel ezelőtt Szervátinaz Jenő Erdély hirea 
szobrászművésze hónapokot töltött Caikmenaaágon. A falu 
szeretettel fogadta  a művészt. A lelkek éa az élet kitárult 
Szervátinaz előtt Megszerette a ailány föld,  de.ék, beosttletea 
népét Kétméteresnél nagyobb, hatalmaa sziklatömbből kifa-
ragta a csatatérről, haláloa aebével Isten azine előtt jelent-
kező azékely katonát. 

A rományok „irredentának" bélyegezték a szobrot. 
Felállítását nem engedélyezték. Egy évig félszer  alatt vára-
kozott a azobor. A művész, Csikmenaság, aőt egéaz Erdély 
magyar lakóaaága érezték, tndták: a csikmenaságiak szob-
rát felállítják.  Az idő elérkezett A azobor, az őai templom 
közelében, a .Havaaaelejével" azemben — áll. Leleplezését 
és felszenteléaét  várja. Caikmenaaág október hó 13-án lep-
lezi le méltó, a lehető legünnepélyeaebb karelek |között a 
szobrot. 

Erre az eseményre a falóból  elazármaxott emberek 
mind haza érkeznek. Ott leaz Adorján'ny. tábornok, Adorján 
Imre, Adorián Károly kanonok, Dánéi Ágoaton éa máaok. 
Sok ismeretlen nevü ember lógja körül állani a azobrot 

Emberek, kik minden pillanatban kéazen állottak az 
elhangzó paranoa teljeaitéaére. Caikmenaaág szeretettel vár, 
hiv katonaságot éa polgárságot agyaránt arra az ünnepaégre, 
mely mélységes nyomokat fog  hagyni a lelkekben. S mi 
tudjuk, hogy Caikmenaaág hivó azavát mindenki maghall-
gatja. Erről a helyről még arra akarjuk felhívni  a magyar-
aág figyelmét,  hogyioktóber hó 13-án Caikmenaaágon oraság-
zászlót ia akarnak avatni. A közaég szegény. Az oraaág-
záaaló beazerséae legyen közügy. (V,  Gy.) 

Ü n n e p ü n k T e n ! 
Kl bogy vet, ngy arat! 
B U vóazmagot votett, 
annak a nap alatt 
oaak Véss teremhetett — 
éa akik husn évig 
könnyekkel áztatták 
a termő znent földben 
aa éld hit magvát: 

meg tudtak fogódnál  egy iz»nt Mlatyánkban 
egy Istentói való örök Igazságban, — 
mltól köddé porru'l Jarlkó kőfala, 
éa elhamvadozott a bánét fellege, 
töltői holtá révül a vétkek bünhada 
a aslvérványoaaá lett aerannk sötét ege I 
8 most hizzem, hogy lm megszűnik a kia 
éa mind egy caöpplg kiszárad a könny, 
az üldözöttek aáppadt arcain 
élet piroslik, viruló öröm. 
Hlasem, hogy most aa uzl fenyvezek 
elindítják a Nemere-aselét, 
hogy felrázzon  mint rontó fergeteg 
minden magyart a földön  sstrteszét. 
Hiszem, hogy Erdély bokréta lesaen 
Isten kalapján, a magyar baaán 
éa melegszívű kakeatollaBok 
vigyáznak rá a havasok-lokán. 
A miénk minden, ml a miénk volt: 
város, falu,  hegy-völgy, foyó-mező 
éa nlncaen többet rabaaolga magyar: 
caak élni tudó éa halni merő. 
— Hiaaem, hogy egyaaer el O.-Boválg, 
hol öreg Dunánk haaánkból kilép, — 
körülveaanek a Kárpát ormai, 
mint ahogy aa volt nem la olyan rég, — 
egybeforrnak  éa hirdetik nekünk: 
bogy vénzireódéat köttek őseink, 
a Igy aoba soha el nem veszhetünk I 
— A kerezzt, amit nyögnek vállalnk, — 
magyar sorakeresat, büszke aaent teher, 
Iitenünk a lét omlós utfaln 
a földre  ana éa lamét fölemel. 
— A hű Maroa, a Kőrös a a Számoz 
nem szállít vért éa megölt könnyöket. 
Üanep ragyog a csúfos  böjt után I 
Rwzkessetek tl spró tetvesek 
ti köpködők éa habaóczájutk,, 
ti hullarabló fenegyerekek  I . . . . 

Oonep ragyog I S kl véazmagot vetett, 
Arra áldáa aem la terembetett II 
Dr. vitéz 'Otraiffy  Oéia (roagv. 

-A. v l l á g U l i ű . 

P a r á d i - g y ó g y v i z 
j e l a n t l s a z l k . 

Vezérképvlselö: ÉDESKUTY, Budapeat, V. Erzsébet-tér 8. 

Köszöntünk Erdély drága földje... 
Saáa aebből Bsjgó testeden 
Lakomát Olt egy átkoa aáakahad. 
Aa önámítón aötét mámorában, 
Hu-zonkét éven által tlprá 
Királyi méltóságodat. 
öa salttya-bomlokodról 
Vérea kezekkel tépte a babért, 
Meghazudtoló a aaármazáaod, 
Names nevedre aaemfedőt  takart, — 
De latén megflaetett  mlndeaértl 

Kösaöntünk Erdély drága földje, 
Köaaöntűnk áldott azékely Nepkelet 1 . . . 
A aaenvedéaed éjaaakáln 
Mindenkor ott voltunk Veled. — 

Vad horda flsStt,  zaklatott 
S Te bíztál éh, bogy nem végy elvezzett... 
Mig aóhajtáaod titkok mélye rejté, 
Ütött aa óra, calllag támadt: 
Fohászod megaaenteltetett. 
Mlnea többé gyötrött álom, 
Calkl falukban  Htmnnaa hangja zeng 
S ratharang asaván, egy őal dalban, 
Bildog sslvekből tömjén fdatje  saáll: 
Nagy Iiten, bála Néked odtfeni  I 

Köszöntünk E dály drága földje, 
Kösaöntflak  áldott aaékely Napkeleti... 
A visszatérés örömében 
Mindnyájan ott vagyunk Veled — 

Ma mér a bércek ormain 
Mosolyogva kel aa őaal virradat. 
Honvéd kürtje hlv az ébredésre, 
V'sinhangja támad a mindent betölt: 
Vigyáaaa boldogaágodat 
Da leaa még uámonkéréa 
örök ldókr minden kia rBgirtl 
Lesa feltámadás,  ezt megfogadlak 
S bűaakéD lobognak aáaalalak megint, 
Ha majdan minden Testvér vlsssátért. — 

Kösaöntünk Brdély drága földje, 
KÖBBÖntttnk áldott azékely Napkeleti... 
B gondolatban egyesülve. 
Mindnyájan ott leaaűnk Veled I 

DnnafSldvár,  1940. Cslkaaereda vlsssatérése napján. 
Cslkl Baékely Dénea, 

körzeti lskolalelOgyoM, 
a dnaalOldvárl i. kat. al. néplakolik 

Igazgató-tanítója. 

Tanitógyiilés. 
Vármegyénk tanári, tanítói kara éa papjai folyó 

évi október hó 2-án, aaerdán kösös értekesletet tar-
tottak, vltéa Horváth Jóasef  tábornok, vármegyei ka-
tonai parancsnok elnöklete alatt a vármegyeházán. 
22 év óla előaaör nyílt meg magyar köaéletl kérdések 
előtt a megyebáaa tanácsterme. A'ok gyűltek ös?ae 
abban a nagy, barcoa magyar múlttal rendelkeső te-
remben, akik a aötét elnyomás Idejéban ébeaen, ron-
gvoaan, de sziklaszilárd hittel, rendíthetetlen kötaless^g-
iudáasal állottak őrhelyükön. Tanították, óvták éa vi-
gyáztak a magyer nyelvre éa ku tnrár?. Moat ia le-
rongyolódva, de kimondhatatlan boldogsággal éa öröm-
mel a aalvükben érkeznek abba a terembe, mely világ 
csúfjára  közel két évtizeden keresztül görög keleti 
kápolna volt. Földtől és néptől egyaránt óriási távol-
aágban álló idegen kulturát és vallást hirdetett. Moat, 
a felsaabaduláa  második hónapjában a magyar nyelv, 
a magyar betű, a magyar kultura 22 esztendős tüa-
próbát becsülettel kiáll ott apostolai gyűléseztek ebben 
a teremben azzal a aaent fogadalommal  a BzIvUkbsn, 
bogy eaután Időtlen-Időkig magyarok aaolgálatában áll 
a terem. A magyar köaélet nyílt dobogója lesa. 

A nagyszámú értekezletet'Láazló DÍBBŐ dr. vár-
megyei közigazgatási saakelőidó éa Iacie Domokos 
cslkssenteyörgyl kerületi főeBperea  társaságában vitéz 
Horváth Jizsef  tábornok nyitotta meg. 

B a vezető beszédében a tábornok ur méységtH 
hála éa szeretettel emlékezett meg az elmu't 22 esz-
tendő küzdelmes munkájáról. CsonkRmagyarország ti ti 
éberen figyelték  a klaebbaégl sorsban gerlnceB öntu-
dattal éa bámulatra méltó bátoraággal küzdő pap, 
tanár és tanitó muikáját. B atosltja aa értekez etet, 
hogy a asőiyegre kerülő kérdéseket a leheó legna 
gyobb jóindulattal, testvéri aaeretettel hallgatja, rögz t: 
éa továbbítja Illetékes helyre. 

Vitéz Horváth tábornok lelkeaen fogadott  bevezető 
aaavalra I c?e Damokoa föJBperes  válaBzolt. Cakmuţv 
egyik leggyakorlottabb szónokának hangja bizonytalan 
volt a meghatódottságtól. Többek között ezeket monden, 

— Az a 22 ezztendő. ami elmúlt kegyei.t i > 
nehéa vo t. Azonban egy pillanatig sem tévesztene 
asem e ó: kötelességünket. Ai vo t a hlvatásuak, bog. 
a magyar nyelvet, ku'.'u-át éa hitet totcplomsi A <-n 
lakolálokban blrdeBBÜk és megtartsu'r. Fo<adji T-.üor-
nok ur mályaégea szeretetünk megnyilvánulását. 

Beseéde végén a jagyiőtönyv vezetésire Utalón 
Gergely cslkssentgyörgyl és Duka Jóasef  calkmlndazenti 
lgaagató-tanitókat kérte fel  l:cae Domokos 

Kováci B-tláss cdkBaeniimrei esperoa plebásoa 
résaleteaen ismerteti a felekezeti  Iskolák keletkezését, 
háború elő ti, a román elnyomáa alatti szerep t éa 
hivatását. Megállapításait ÓH javaslatát 3 p'ntban öasae-
gesl: 1 Nyilvánítsák ku'turieitt'etoek C-Umeíyá'. 
A lapítsák meg, ho*y a megye lakósBága 99 ezáza:ék-
han katholUu» éa magyar. A töz)^tatás légyen hl'-
valláíos. 2 Ha az elí-ő Indítvány kireeziuAiietetlen, 
akkor arra kérik a közoktatásügyi kormányzatot, hogy 
a román or tlom alatt B felekezeti  iakolák elnyomására 
létesített állami lBkolák müködaBét aaUntesaek meg, 
lesserelésüket adják át bltvailátos Iskolák céljalrj. 3 
A felekeseti  tanítókat résaealtaék tökéletesen aaonoa 
elbánásban aa államiakkal. 

Lásaló Ignác gyergyóazentmlklóal főespereB-ph-
bánoa bejelenti, hogy a gyergyói kerület aiapoa elő-
készítő munka u'án Jött gyűlésre. A helyzetet emlék-
iratban rögzítették. 66 000 gyergyói kathoüku* székely 
nevében kéri tábornok urat, hogy juttaBaa illetékei1 

helyre aa emlékiratot. Javaslatalt röviden, szintén 3 
pontba foglalva  adja elő: 1. Állítsák visssa aa egy-
BégeB róm. kat. népoktatást. Cdkmegyében nincs ki-
sebbBégi kérdés. A nép egységes fajú  és hltü. A két-
féle  Iskola köaött előbb-utóbb sajnálatoa Bur'ódásokra 
kerülne aor. 2. A felekeaetl  Iskolák tanítói kapjanak 
ugyanolyan flietéat,  mint BB államiak. Eat a fuetáet 
10 éven ki risztül viselje az állam. 3. H > a bitvaliásoe 
Iakolák kötelékéből valaki sa államhoa át akar menni 
— szolgálati évslt aaámltsák be. Aaok sz ember?);, 
akik 22 óv alatt a lehető legnehezebb körülmények 
köaött aao'gálták aa egyetemea magyar kulturát meg-
érdemlik eat. 

Busáa inre éa Lajos Bilázs p'.ebáioaok felsaóla-
láia után, Cslpak Lajos dr. kanonok nagy fe'kéazült-
aég, ismeret éB tárgyi tudisBal világította meg a kér-
dést. Megállapította, bogy a aaóbsn forgó  kérdéBek 
ellntéaés alatt állanak. A magyar köaoktatáaügyl kor-
mányzat nagy aaeretetlel éa megértéasel keaell as 
ügyet. Biaalmatlanaágnak aa árnyéka aem merülhet 
fel,  hlaa a magyar állam veaetől épugy tudják, mint 
aa egyház, bogy valláserkölcsi alapon kell állania min-
denféle  dépie velősnek. 

Fereucs Sándor gyergyóctomafalvl,  Siász JizBef 
cslkkarcafalvi  ÓB más igaagató-tanltó^, licae Domokos, 
B ró Ferenc és Gál Tamás főiapereaak  boasásBÓIáB< 
után az értekealet bizottságot kü'dött k| a gyüléseu 
felmerült  kérdéaek résaleles kldolgosására. Aa emlék-
iratot a lehető legrövidebb Időn belül, szolgálati uton 
a kormányhoa juttatják. 

Vltéa Horváth József  aáróbeazéde során Ismétel-
ten kiemelte as elmúlt 22 esztendő alatt Baeizatt nagy-
érdemeket s biatoBltotta a papaágot éa tanítóságot, 
bogy miaden kérdést közmegelégedésre Intéznek el. 
Moat leltároaáa Ideje van. An arra kirendelt tényezők 
számba veunek mindent, muakába állítanak mindenkit. 
Aa iakolákat megnyitják, a tanköteleseket beírják. Ka 
elengedhetetlenül rontos dolog. A köaben felmerült 
kérdések ellntésésére megfelelő  Idő á'l rendelkesésre. 

— Valamit aaonban saeretnék leaaegeanl — foly-
tatja vltéa Horváth tábornok ur Na méltóztassanak 
ssemeiól tévesatenl, hogy ások a magyar Bzármasáüu 
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emberek, akiket állami Baolgálatba dobott aorsnk na-
gyon Hoknor kényuer helyaetbe kerültek, fippen  eaért 
a kisebb bűnöket meg kell bocsátanunk. Nem aaabad 
elfelejtenünk:  mind magyarok vagyunk éa kevesen 
vagyunk. Ha tlzBser ennyien volnánk akkor la kevesen 
volnánk történelmi hivatásunk teljesítésében. Legna-
gyobb cé'uak ea legyen: egyesültünk, fog'ut  meg 
sasreWtel, megértéssel egymás kesét én d "gOBcnnl I 

Bsaaéde végén arra blvja fel  a népokialók figyel-
mét a tábornok, hogy aa államnak gyakorlati, ipar, 
kereskedelmi éa más téren jél képjelt embarekra van 
szüksége. A jövő nevelés iránya an legyau, hogv csak 
aa menjen állami BaolgátatbB, aki máshol nem tud 
elhelyeakednl. Annak a népnek, melynek fiil  klaárilag 
köapályák után törik magukat, aa eljövendő Időkben 
nebéa lesa • belyaete. 

AB értekealet réaatvevői nagy lelkeaedéBael helye-
selték a tábornok ur bessédét. Vitéa nagybányai Horthy 
Miklós kormányáét hosszasan ünnepelték, majd 22 esa-
tendó óta elÓBSör felcsendült  a magyar hlmnusB Csík-
vármegye tanácstermében. A aaufotáalg  telt padaorok 
vlgyása ba merevedtek b áhítattal aaállott Istenben fel 
a magyar Imádság: „hten áldd meg a magyart'... 

Fereaoz  Gyárfás. 

Magyar Királyi Államvasutak Üiletvazitőaége 
674-1940. III. 

Tárgy: A viasssosatolt erdélyi terGleten 
levő köiiaálgálati alkalmazottak 
ntaaáai kedvezménye. 

ÉRTESÍTÉS. 
Erdéllyel visszakerült küatlsztvlselők és nyuţ-

! -.-oi utaaáal kedvezményének Ideiglenes szabályo-
sáról. 

A keletmagyarorBaágl éa erdélyi területekkel moBt 
hazatért, volt román közalka'mazottak utasáéi kedvea-
ményének igénybevételét Igazgatóságunk Ideig'enesen 
az alábbiak szirint BB°hályoata: 

1 A most vlssflccjatolt  területeken átvett, uta-
zni kedvezményre igényjogosult, tényleges Bzolgilat 
bau áí'p. volt román közalkalmaiottak, a blr oYukban 
levő, I940évre érvényes C. F. R. arcképes Igaaolványt 
félsru  jegy váltására c*sklB abban aa esetben hasa-
ná'hatják, ha aa Illető közszolgálati alkalmazott Illeté-
kei szolgálati főnöksége  aa arcWpes igszoUátyt a 
követkeiÓ aáradikkal látta e1 : „As arcí'-pes igaaol-
< ány tulajdonosa tényleges ssolgalatban áll. H vatall 
bélyegző. Aláírás*. 

A szolgálati főnökség  által llyképpen érvényesí-
tett C. F. R. köztisztviselői Igazolványokkal a tény-
'effeü  szolgálatban levő, vla«»a kerüit köatlsatvlselók 
vonalainkon 1940 dacamber 31 lg 50 százalékos ked-
vezménnyel utalhatnak. 

A tényleges szolgálatban álló, vita» került köa-
alka'maaottsk családtagjai, továbbá a nyuţdijaa állo-
mén) n volt román köaalkalmazottak és eaek c»lád-
tagjai azonban a C. F R által kiadott arcképes lga-
zolvtnyokat kedvesményes ntaaáBra nem hasanálhat-
jik fel. 

A köz.lbztviselől kedvnaményt eaek klaárólag a 
területileg Uletékea M. A. V. üaletvezetőiégtól kérel-
mezendő, egyes útra szóló, féláru  Igazolványok alapján 
vthetlk Igénybe. 

Ugyan Igy egyes ntra szóló félárn  Igazolvány 
alfpján  vehetik Igénybe a kedvezményt aaokavlssaa-
kertlít tényleges koaalkalmaiottak ls, akik a nálunk 
trvényben álló szabályok szerint aa utazási kedves-
mén) re Igényjogosultak, de C. F. R. arcképes Igazol-
ványuk nem volt. 

Aa egyeB útra szóló féláru  igazolvány kérélme-
zeBB a követkeaőképpan történik: 

A fentlek  alapján Igényjogosult tényleges, vagy 
ej ugdijae volt román kősalkalmasott a Baját, vagy vala-
meijik szintén lgényjogoeult családtagja részére az 
ejyes útra szóló féláru  Igazolványt bélyegtelen kér-
vényben kéri a területileg illetékes Máv. Bz'etveaető 
rgtől. 

A köztlsztvlaelől arcképes igaaolványok kiállítása 
an érvényesítése valamint az egyeB ntra BBÓIÓ féláru 
:;azolványok kisaolgáltatása tekintetében a területileg 
érdekelt debreceni és koloaavárl Máv. lialetvesetŐBég 
területi illetékessége BB Blábblak saerint oaallk meg: 

A területileg klegésaillt Saatmár, Máramaroa és 
Igocsa vármegyék a debrecaenl üaletveaetőBég, B^bb-
tercze-NaBzéd, Bihar, Cdk, Háromsaék, Koloas, Maros-
Torda, Ballágy, Saolnok-Daboka és Udvarhely várme-
iíy-ek pedig a koloaavárl OsletveBetóaég Illetékessége 
alá kerültek. 

Tehát a ko'osBvárl üaletveaetőség állítja kl, illetve 
ervényesltl: Besatercze Nasaód, Bihar, Csík, Három-
szét. Kolozs, MsroB-Uorda, Szilágy, Bzolnok Doboba 
en Udvarhely vármegyékben lakó tényleges ÓB nyug-
díjsa közaaolgálatl igényjogosultak, valamint eaek csa-
ládtagjainak arcképes, Illetve egyes ntra iziló igaao!-
ványát. 

Egy kérvényben egyBaerre legfeljebb  3 félárn 
igazolvány kérhető, de mindenkor a beutaaandó út-
vonal ÓB a tulajdonon nevének és hivatali elmének 
pontoB feltüntetése  mellett. 

A kérvényt ténylegeseknél a hivatali főnök  aa 
alábbi aáradékkal látja el: .Hivatalosan Igasolom, 
bogy a kéreimeső vissza került köaizolgálatl alkalma-
zott, aki . . . . beoBBtásban tényleges Bsolgálatot 
teljesít ÓB fogadalmat  tett. Feleségével, Illetve X éaIY 
gyermekeivel köaöa háatBrtáBban éa utánuk cBaládl 
pótlókra igényjogosult. Hivatali bélyegaő. Aláírás*. 

A nyugdíjasoknál BB lgaaoláat a köalgaagatáei 
hatóság Illetve, ha ez lehetséges, a nyugdijat folyó-
sító hivatal adja, hasonló értelembsn, a nyugdíj folyó 

Bltásáaak Igaaoláaa mellett A katonai köalgaagatáa 
tartama alatt a saükségea Igaaoló záradékot BB Illeté-
kes katonai parancsnokság la magadhatja. 

Végül köaöljük, hogy az uj Máv. arcképes Iga-
aolványok csak akkor lesanek kérelmeahetők, ba a 
ténylegea alkalmaaottaknál a statusba való beBoroaáa, 

Illetve a nyugdíjasoknál a végleges átvétel megtörténik, 
vagy erre vonatkoaólag külön rendelkesést adnak kl. 

Esekről aa érdekelt hivatalokat annak Idején 
Bsintén értesíteni fogjuk. 

Kolossvár, 1940 Baeptember 80. 
A M. Kir. Államvasutak OzletveBetőaége. 

FELSZABADULT 
érzés egy SENATOR-ba sodort, vagy 

SENATOR OELOFILTER-be töltött cigaretta 

gyártmányok anyagban, minőségben utólérhetetlenek 
„Ár jelzi a minőséget" 

Senator cigarettapapír 60 lappal . . . 
Senator blok oigarettapapir mézgázott (gumírozott) széllel, egyenként 

levehető lappal . 
Senator Rapid cigarettapapír, mézgázott széllel, egyenként ki-

húzható lapokkal 
Janina cigarettapapír 60 lappal . . . . . . 
Senator oelofllter  htlvely, vatta-előtéttel, cellulose fátyol  füstszű-

rővel, ezüstszínű dobozban . . 
Senator oelofllter  parafás  szopókával . . . . 
Senator #xtra nikotin-fogóval,  aranyszínű dobozban 
Janina füstszűrös;  hüvely . . . . 

O s a k e a e f e a t  k é s f l e t 

1 darab 16 fillér. 

1 darab 16 fillér. 

1 darab 
1 darab 

1 doboz 
1 doboz 
1 doboz 
1 doboz 

17 fillér. 
15 fillér. 

54 fillér. 
58 fillér. 
48 fillér. 
48 fillér. 

Lakások kiadók, Vőrösmarthy ucea dl. sz. a. 
Koczkás Bélánál. 

Egy teljesen jó karban levő „Ideal" a j tipueu 
Írógép aastallal együtt «lado. Megtekinthető 
a Vákar-üzletben. 

Eladó 2 hold szántóföld  Csíkszeredában 
a zsidó temető mellett Értekezni lehet 
Gsiszér Károly tulajdonossal, Honvéd-ucoa. 
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A csíkszeredai Maiyar Nemzeti Bank közleményei. 
Értesítjük  a közönséget,  hogy a pengő értékű 

bankjegyekből  jelenleg  az elánt felsoroltak  vannak 
forgalomban: 1000— pengős 

100.— 
50.- . 
20.- . 
10.- . 10- . 
5,— 

1027. julius 1. 
1930, julius 1. 
1932. oktéber  1. 
1930 január 1. 
1929 februir  1. 
1936. deoember  22. 
1989. október  25. 

A Magyar Nemzeti Bmk a Budapesti Koalöny 
Baeptember 29-lkl számában köaBétett hirdetménye aae-
slnt 1940 évi szeptember hó 30-án és BB aat követően 
a leura BBÓIÓ bankjegyek a vlBBaacsatolt keleti ÓB er-
délyi orsBágrésaeken többé nem törvényes fizetőeszkö-
zök. Eanélfogva  Baeptember 30-án éa aaonlul leu bank-
jegyeket senki Bem köteleB fizetésül  elfogadni.  Baael 
szemben aBonban a len aprópina, amelynek átváltása 
még meg sem keadődött, továbbra ÍB törvényes fiiető-

essköa, amilyet mlndinkl köteles fisatéaDl  elfogadni 
mindaddig, amíg a Magyar Nemietl Btnk majd ujabb 
hirdetményben köaaé nam teaai, bogy annak átváltása 
la befejeződött  és eaért aa sem törvényes flzetőaszköa 
többé. 1940 október  bó 1-től  kezdve  leu kenkjegy 
átváltásokat  osak a Magyar  Nemzeti  Bank kiren-
deltségei  végezhetnek. 

A Péozlutéaetl Köapont a vlassaciatolt területi 
lakások, vagy cégek által megvételre felkínált  aranyat 
(arany érmét, aranyrudat, aranyfövenyt,  aranyport) 1940 
október hó 18 lg a aalnarany kllógramjaként 7967 40 
pengős áron vásárolja meg akkor, ha a megvételre 
felkínált  arany már a viaBaacsatoláa Időpontjában a 
lakóso1! vagy cégek tulajdonában volt. Az aranyat a 
Pénzintézeti  Központhoz  való továbbítás  végett  a 
Magyar  Nemzeti  Bank kirendeltségeinek  kell  átadni. 

AZ aranyváaárlás feltételeiről  éa módoBatalról a 
Magyar Nemzeti Bank kirendeltségei nyújtanak köze-
lebbi felvilágosítást. 

A M a g y a s I f e a a e t f i  S a a k M v a t a l e a á s l e g y a é a e i s 

K Ü L F Ö L D I P E N Z N E M E K Pinz Árn 

Angol font 
Belga — — 

Canadei dollár 250 — 300.-
Dán korona — — 

Dlnái 500 és 1000 dlnáros olmletek kivételével 760 7.90 
Dollár (D. S. A.) 345.— 350,-
Franola frank — — 

Hollandi forint — — 

Cseh-Morva Protektorátall korona 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételivel 11.45 1180 
Szlovák korona !I0 koronásnál nagyobb olmletek kivételivel 1155 1190 
Len érme kivitelivel 320 3,40 
Leva — — 

Lira osak irmik is 10 lírás bankjegyek vásárolhatók 17.40 17.90 
Norvég korona 

osak irmik is 10 lírás bankjegyek vásárolhatók 
— — 

Spanyol peseta — — 

S vájol frank 7895 79.95 
Svéd korona csak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárolhatók 81.70 82.70 

K ü l f ö l d i  k i f i z e t é s e k Pénz Árn 

Amsterdam — — 

Athén 3.02'/, 305'/, 
Belgrád 7.82 7.88 
Berlin 135.70 136.70 
Bratislava (Possony) 11.79 11.93 
BrOssel — — 

Bukarest 3.41 3.44 
Istanbnl 268.— 271.— 
Kopenhága — — 

London 13.86 14.02 
Madrid — — 

Milano 17.66 17.8864 
New-York 314.10 347.10 
Osló — — 

Párls — — 
Prága 11.70 1193 
Szófia 4.11 4.15 
Sto. kholm 8 2 , - 8280 
ZOrloh 7815 7995 



4 lk oldd. C S I K I L A P O K 40. 

KedTerményea len-árfolyamok  18*0 évi október hó 8-án. 

Kdlfoldl  pánuemak Tételt árfolyam 
(1 egysén — len) 

Dollár D. S, A 
Líra 
Svájoi frank 
Svéd korona 

211,65 
9.50 

4840 

KOlfOldl  kifizetések 

Athóti 
London 
Milano 
New-York 
Stookholm 
Zárion 

851.80 
9.50 

211.65 | 

48.40 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Síimének városunkban. A felaaabadulás 

után elaó izben aaólai meg aaabadon a 22 eaateadő 
•iatt annyit szenvedett magyar komédiás. Vároannk 
aalnpártoió köaSnaége a régi aaeretettei fogadja  Sza-
badkai színtársulatát, amely hivatásának magaslatán 
eatéról-eatére a legművészibb elóadásokat adja. Saom-
baton „Isten veled szerelem" elmü Rezas Hnicsky ops 
rett kerlll színre olcsó helyárakkal. Vaaárnap bucsu-
nlőadások. Délután fél  3 órakor .Nótáa kapitány", fél 
6 órakor „Isten veled szerelem*, este fél  9 érnkor 
pedig Kacsóh Pongrác dalműve, a „János vitéz" kerlll 
elladáára. 

— A magnagyobbodott Magyarorsnág te-
rülete és lakossága. A második becsi döntés ismét 
tetemesen megnagyobbította csonka haaánk területét 
éa lakosságának asámát. Aa ország területe kb. 46000 
négyzet kilóraéterrel, lakosságunk mintegy két és fél 
millióval siaporodott. Ha eat a két tételt hozzáadjuk 
a Magyar SlstlBztlkat Szemle 1939 évi augustusi fll-
aetében köaölt adatokboa, a következő képet kapjuk : 
Trianoni Magyaroraaág területe 93'073 nég) astkilóméter, 
lakosságának aaáma 9,100 866. A vlaaacaatolt Felvidék 
területe 12012 négyaetkllométer, lakossága 1,066 657. 
Vlssaatért Karpátalja területe 12.061 négyzetkilomé-
ter, lakosig száma 664.826 A viaszaiért ErdMy terü-
lete 44 000 négyaetkllométer, lakoaságsaárna 2 600000; 
a magnagyobbodott Magyarország területe összesen 
161.146 négyaetkllométer 13 322 369 lakossal. 

— Átmeneti jellegű katolikus tanitóképső 
nyílik meg a koloaavari Marianumban. A róm. 
kai. püspöki helytartóság értesíti miadaaokat a tasuló-
kat, akik a nagyaaebenl ferencrendl  nővérek veaetése 
alatt álló tanítóképzőben az V. VI. és VII. osztályokat 
elvégezték, bogy a koloaavárl Mariannában, átmeneti 
jelleggel, a kath tanítóképző a bentlakással együtt 
megnyílik A tanítóképző igaagatóaéga felvess  olyao 
kath. tanulókat is, akik más Intézetben tanultak, vagy 
BZ V. osatályba most azándékozoak négy glmnáalumi 
végzettséggel belratkoanl. A jelentkezni óhajtók minél 
előbb értesítsék aa Igazgatóságot s kérjenek tőle útba-
igazítást. A Bzemélyes jelentkeaéa egyelőre nem köte-
lesé. A jelentkezett tanú ók várják be a későbbi uta-
Bitást. 

— Halálozások. CsikcaekefaM  öav. Tdmáe 
Jiaosné saül. Miklós Rózálla 45 éves korában, októ-
ber hó 1-én elhalt Caekefalván. 

— Szirazajtai  Koviot  Altot  njug. református 
lelkésa 81 éves korában folyó  hó 3-án meghalt Csík-
szeredában. Október bó 6-én délután helyeaték örök 
nyugalomra nagy résavét mellett. Elhunytban Siabó 
Géza vármegyei főállatorvoa  apósát gyásaolja. 

—AsEser Bsekely Loánynap ünnepi rendja: 
Oitóber 8 áa reggel 8 órakor gyülekeaéa Calksomlyón 
a kegytemplom udvarán. 9 órakor ünnepi aaentmlae, 
Baentbssaed, leáavok köaös saentá'dozáaa. 11 órakor 
szeretet reggeli Fal 12 órakor ünaepl mlüaor kezdete. 
Dii után fél  3 órakor a keivtemplombsn hálaadás, ál-
dás, aaentbeaaéd. Délután 3 órakor a leányok felvonu-
lása Cslksaeredába, a vármegyeházán tisztelgés, leány-
csoportok szétosatása. Az érdeklődőket meghívja as 
E'd. Kat. Nósaövetség. 

— A maroaváaárhelyl állami kereskedelmi 
középiakola lgaagatóaága kKall aa érdekeltekkel, 
hogy a fiu-kareskedelml  lakola I—IV. oBatálya meg-
nyílik. U^yancaak megoyl ik a leánykeresked lml elaó 
osatálya. Megfelelő  számú jelentkezés eseten va óialnü 
a II osatály megnyitása Is. A III és IV. oaatályok 
pedig fokoaatosan  építődnek ki Ez u'óbbl két osat.-ba 
a leányok, mint engedélyeaett magántanulók vehetők 
fsl  kor.átoaott saámban, kik a fiukkal  együtt látogat-
ják aa előadásokat éa év végén vlaagát tesanek. 

— A maroaváaárhelyl allami tanítóképző 
éa fin  lioeam lgaagatóaága a kövotkeaöket köall: Aa 
I itiset megnyílik abban aa épületben, ahol a román 
állami képaő volt. (« városháza mögött) As iskola 
négy oaatályoa ti. II. IIL IV.) eaek a köaéplskola felső 
osztályainak felelnek  meg (V., VI., VII., VIII. osat.-
nat) A líceumnak a folyó  Iskolai évben aa I osatálya 
nyílik meg és fokoaatosan  épül kl 4 évfolyamosra.  Aa 
uj Iskolatípus Magyarországon 1938-ban alakult gya-
korlati pályákra olőkÓBsitó köaéplskola. Ebben az Isko-
lában képesítést nyer aa Ifjú  tanítói pályára, posta, 
vasút, rendőrségi, városi atb. tisatvlse'ól pályára, to-
vábbá elókéSBÜI jegyaől tanfolyamra,  valamint főisko-
lák éa egyetemek reális BBskjalra. Ugyanennél az 
iskolánál a moat megnyíló II. III. IV. évfolyam  minden 
tekintetben magfelel  a tanltéképaő felső  osatálvalnak 
Vidéki tan mák réaaéra bentlakás Ina. AB Intését elme '• 
Allami Tanltéképaő Intését éa Líceum Marosvásárhely' 
Kra#éb«t-tér. " 

— Oalkmegyel vadászok Agyaiméba. A 
Budapesten megjelenő .Magyar Vadászújság" fóaaer-
kaFztője, Qyóngyöa-Haláazl Takicb Gyula nr felkért 
engem, mint neveaett lap mnnkaténát, hogy a Magyar 
Vadászujaágra elóflaetnl  saándékoaó csikmegy 1 vadés* 
urak névsorát köaöljem vele. M ért la falkérem  a fenti 
lapra előflietnl  aaándikozi urakat, bogy ebbeli saán-
dékukat velem tVaölnl izlveskedjmek. Eaen vadáes-
ujaág havonta háromBBor jelenik meg, évi elíflsetéal 
dija 12 pengő. Foglalkoalk nciadaaon vadásaati kérdé-
sek tárgyalásával, amiket minden vadásziak tudni 
sattkBégeB. Réaaletes felvilágaaUásokat  ad dr. Készt!er 
Artbur bankigaagató Cslkszered?. 

— FalhlváB. Fauton hozzuk a azfllók  tudomá-
sára, hagy a csiksaecedal áll. elemi Iskolába a beirat-
kozások okt. 7—14 lg aa iskola föld'alntjén  délelőtt 
9-12 lg. délután 3 - 5 lg történik. Igazgatóság. 

— Megnyílik a ssékelyudvarhelyi állami 
Ipari saaklskola. A régi jóhlrtt ssaklskolénk, amely 
egy egésa sereg székely tehetséget késaltett elő mövésBl 
páiyéra, moat már njból aa éd-a anyanyelvünkön foly-
tatja működését. A négy évfolyamú  Intézetünk BB elrad 
iskolák négy OBBtályát végaett, egészséges Ipari foglal-
koaáara alkalmas tanulókat veszi fel.  Középiskolai 
alsóbb oBBtállyal rendelkezők a II évfolyamra  IB fel-
vehetők. SzakcBoportok -. I. agyagipar (<dények éa 
cserépkályhák gyártása). — II. MliaBatalos, — III. Mln-
tázáa ÓB Ezobráazat fából.  Az iskolai Illetékek szerények. 
Egéasségea bennUk ás. (A fleetendő  dijakról egyelőre 
nem tudunk tájékoztatást adni) A tanítás keadete okt 
15 Jolentkennl lehet levélben IBI Oimáayok hiánya 
a felvételben  akadályul nem szolgál. A székely ősi 
tehetségek felkutatásában  kérjük a tanitót ág Begltését 
Bánysi János geologus, Igazgató. 

— Aa erdélyi oláh osodaembert, aki nem 
lopott a hussookét éa alatt, eat mutatja be a Drót-
kefe  e heti uj Beérne, viaszfigurával.  Carol és Lupescuné 
a barcelonai bárban AB oláh éa a sánta kutya. A 
bombát ellen Mosatott argol fü.védő*,  Churchill hattyú 
hattyúdala a Földközi tengeren. Hgy ment végbe 
London kiürítése ÓB még Más tréfával  nevetteti meg 
a Drótkefe  aa olvasót. A Diótkefe  már Erdélyben ia 
kapható. Kiadóhivatal Budapest, IV. Veres Pilné-u. 35. 

— Megnyílik a aaékelykeresaturl állami 
tanltóképBŐ. Tanulókat felvess  kellő jelentkeaéa ese-
tén as I.—IV. évfolyamokra.  Boatlakás, aagv tandíj 
kedvezmények. Bővebb felvilágosítást  ad S'ra Kálmán 
Intéze l igaagBtó, Székelykeresz*ur. 

— December 1-től kötelező a rádló-dlj flze 
tése, A maroBvásáraelyl íz<rvezó poatalgaaga'óáj 
köall, hogy a felaaabadult  terület lakóinak rídiód j-
flzetásl  kötelezettsége ciak folyó  évi dec mber l én 
kezdődik. EB a kedvesmény azokra ÍB vonatkozik, akik 
késattléket most vásárolnak. A p*st»igasgatóaág felkéli 
egyúttal a rádióhallgatókat, hogy kéBBÜlékeiket torló-
dás elkerülése céljából a kéabealtésre Illetékes posta-
hivatalnál mielőbb jelentsék be. 

— Megnyílt a távíró és távbeszélő forga-
lom. A mBro8váaárhel)i szerverő poatalcaagatóság 
köz i, hogy a vlssaaeaatolt keletmagyerorsBági és erdé'yi 
orSBágréssekben a magántávlró- éa távbeeaeiőforgalom 
meenyilt. A táviratokat éa távbeaaélgetéseket a magyar 
belföldi  forgalomra  megállapított díjtétel aaerint dljaa 
sák. Ha a táviratok feladáal  éa rendaltetéal be 'y 
köa'itt a távíróÖBBaeköttetés még nem áll végig rm-
dílkéaéere, aa a hivatal, amelyhea a távirat v eietéken 
eljuttatható, a táviratot postával küldi tovább. Arra 
vonatkoBÓlag, hogy távbeszélgetések milyen viszonyla-
tokban válthatók, a postahivatalok adnak felvilágosítást 

•45-Uk 

]í. Kir. Osztálysorsjáték 
búzása 

1940 október 19-én 
Smjegyárak: 

E<ésa Fél N»gyed Nyolcad 
P»ngő 28 — 14 - 7 - 3 50. -

Ssrsjagyét rendelje meg aaonnal I 

DÖRGE FRIGYES BANK R.-T. 
Badapeat, Kossuth Lajos o. 4 

Alapítva 1895 

Árverési hirdetmény. 
A calkvármegyel katonai parancsnoksághoz tar-

toBÓ Qaadaaágl felügyelőség  — Vármegyehás 7 BB. — 
október hó 16 án 9 órai keidattel nyilvános árverésen 
késspénzfiaetéa  mellett eladja a volt M^BŐgardaBágl 
Kamara leitér kéaaletét: gazdasági gépeket, easköiöket 
magvakat, műtrágyákat, továbbá 1 aaekeret. kocsi» 
egy tenyéHB kancát, 2 CBlkót, atb. 

Tusnádfürdón  villák és telkek eladók 
esetleg e loseré lendók . — Értekezni 
TusnádfOrdőn,  a Mariska-villában. 

Oj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen típuiu és bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
Javítok 

Uj, nam teljesítményü aUnnlatorltő 
töltést leggyorsabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltésra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
CaikBBereda, az Urikaszinó epületé-
ben, a régi üalettel aaemben. 20-

Gépjavitó és hegesztő műhely. 
Vállal bármilyen gépjavító munkát, 
motorok fagáz  üzemre való alakítását, 
gőzgépek helyszínen való henger-
fúrását.  Villamos hegesztéssel javit 

kazánokat és törött tengelyeket. 

Gaál Antal géplakatos 
Gyergyózaentmlklóe, Fogarasi ut 10 

i—* 

Keresek molnarsegédi állást, azonaaii büiepps^ei, 
19 évea, munkabíró vagyok. C iszér G^tor C ik-
Baentklrály. 1—3 
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A „TRANSSYLVANIA" 
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ R. T. 
tudomására hozza a t. közönségnek, hogy 
a Magyarországhoz visszacsatolt területe-
ken érvényben levő biztosításait teljes 
egészében érvényben tar j» és üzleti tevé-
kenységét változatlanul tovább folytatja. 

E cMból Besz tercze székhellyel 
flókigazgatóságot  rendezett be, melynek 
hatáskörébe tartoznak a Kolozsvár, Maros-
vásárhely, Mármarossziget, Nagykároly, 
Nagyvárad és Siatmáron levő fóüeynök-
ségek valamint Csík, Háromszék és Udvar-
hely vármegyék is. 

A több mint 70 éve fennálló  intéze 
tünk a jövőben is mindazt a biztonságot 
nyújtja, amit egy jól megalapozott és lelki-
ismeretesen vezetett biztosító társaságtól 
kívánni lehet. 

E C o l y i l s é p - 7 - i s e l e t : 

D o m o k o s S á n d o r 
nyűg. vármegyei jegylőnél 

Csíkszereda, Vasut-ucea 12 szám. 
Saárhegyl közbirtokosság. 

Szám: 159-1940. 
Hirdetmény. 

A saárhegyl köablrtoVossác leasgatósága, a járási 
katonai paroncsnokság 321—1940. nzém alatt kt 1 • 
engedélye alapián kczié tesal, hogy 1940 évi október 
hó 21 én délelőtt 10 órakor Siárbegyen, a közbirtokon 
Big Irodájában, a blrtokosság tulajdonát képező 366 79 
m' felkészített  ÓB kereskedelmi cMra alkalmas fenyó 
gömbfát,  melyek Ssárhegy II. résa Rtkottyás dUlőbco. 
a boraosl rakodón fekszenek,  kéBzpéna fizetés  mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szóbe'i árverésen eladja. Ai 
árverezendő fa  20 m1 es résaletekben lese eiárveretv. 

Kiváltási ár köbméterenként 13 P.-ngő és minder-
féle  adót, Illetéket a vevőnek kell hordoznia. Arveaésí 
feltételek  a köflblrtokoaaág  irodájában megtekinthetők. 

Szárhegy, 1940 évi október bó 2-án. 
Keresates István, Oláh Jónaef, 

b. elnök. legyző. 

Nyomattt Vákár Ljoané könyvnyomdájában, Clkreda. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb és legtartósabb 
kivltalben a legjutányoaabb 
árak mellett eaaköaöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 




